
KORMENDY KINGA 
Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences 

rendház és a Babits Mihály Városi Könyvtár 
állományának történeti áttekintése* 

Esztergom város könyv- és könyvtári kultúrája más városok esetéhez hasonlóan 
szorosan kapcsolódott a település történetéhez, anyagi és szellemi kultúrájához. 

Esztergom vára és városa a középkori Magyarország egyik legjelentősebb telepü
lése volt. A római castrum helyén épült várban létesült a magyar fejedelmi központ. 
1001-ben itt koronázták meg Magyarország első királyát, Szent Istvánt, aki ugyaneb
ben az évben Esztergom székhellyel érsekséget alapított. A középkori, városfallal is 
körülvett Esztergom jogilag három különálló részből állt: a vár, a királyi-, és az érse
ki vagy ún. Vízi-(Új- vagy Német) város. Az esztergomi várban épült ki a középkori 
Magyarország állami és egyházi központja: a királyi palota, a székesegyház az érseki 
és a káptalani épületekkel, a Szt. István protomártír tiszteletére alapított templom a 
társaskáptalannal. Az Árpád-korban a királyi városban 5 plébániatemplom, 3 rend
ház, 1 ispotályos rendház, a Vízivárosban több templom1 a bizonyítéka annak, hogy 
Rogerius mester, nagyváradi kanonok a tatárjárás után írt Siralmas krónikájában 
1242-ben méltán nevezte Magyarország valamennyi városánál különbnek Eszter
gomot: „Cum Strigonium in Hungária omnes et singulas praecelleret civitates... "2 

A város jelentősége csökkent, amikor 1256-ban a királyi udvar Budára költözött. 
A 12. században megindult városi fejlődést elsősorban az egyházi intézmények, az 
érsekség és a káptalan, valamint más egyházi testületek fokozatos birtok- és jövede-

* A dolgozata Fragmenta et Codices in bibliothecis Hungáriáé II. Mittelalterliche lateinische Handschrif
tenfragmente in Esztergom c, az Akadémiai Kiadónál megjelenő kötet német nyelvű bevezetésének bőví
tett magyar nyelvű műhelytanulmánya. A kiadvány azoknak a kódextöredékeknek a tartalmi feldolgozá
sát adja közre, amelyek Esztergom város három fenti könyvtárának az állományában lévő kéziratoknak, 
könyveknek voltak borítói, kötései. E kódextöredékek helye az esztergomi könyv- és könyvtári kultú
rában csak akkor jelölhető ki, ha figyelembe vesszük, mikor, hol és hogyan kerültek azok a könyvek, 
kéziratok e könyvtárak állományába, amelyeket ezekbe a kódexlapokba kötöttek. A történeti összefog
lalás nem nélkülözhető a kódextöredékek borító- illetve kötésként való felhsználási helyének, idejének 
a vizsgálatánál sem. A könyvtárak a tanulmány címében történeti rendben, a tanulmányban állományuk 
muzeális anyagának növekvő sorrendjében szerepelnek. 

1 Komárommegye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Szerk. HORVÁTH István, H. KELE
MEN Márta, TORMA István. Bp. 1979. Magyarország régészeti topográfiái. 5.137-150. GYÖRFFY György: 
Az Árpád-kori Magyarország földrajza. II. Bp. 1987. 250-269. 

2 Rogerii Carmen miserabile. Ed. Ladislaus JUHÁSZ. In: Scriptores Rerum Hungaricarum.- Vol. 2. Bp. 
1938.583. 



Körmendy Kinga 21 

lemszerzesei határozták meg, de Esztergom már meglévő kiváltságaival jelentékeny 
polgárságával továbbra is az ország egyik legfontosabb városa maradt.3 

Esztergom középkori története 1543. aug. 10-én zárult le, amikor a törökök el
foglalták a várat, és azt a várossal együtt közel tíz év megszakítással (1594-1605) 
uralmuk alatt tartották 1683-ig. A török kiűzése után a várat a királyi katonaság 
vette birtokba, az itt folyó katonai jellegű építkezések a még megmaradt középkori 
épületmaradványokat is eltüntették. Egyedül a kisebb sérüléseket szenvedett, a 16. 
század elején épült reneszánsz Bakócz-kápolna maradt meg. A városban is elpusz
tult minden a török időszak alatt, ami a középkori városra emlékeztethetett volna. 
A 18. században megindult újjáépítés új városképet alakított ki. Csak a három fő 
települési központ, a vár, a királyi és az érseki város jogi különállása őrződött meg 
a középkorból.4 

Esztergom középkori anyagi és szellemi kultúrája is osztozott a város sorsában. 
A megmaradt emlékeket a föld őrizte meg és még őrzi ma is. Egyházi és világi épü
letmaradványok, szobrászati emlékek töredékei és más régészeti leletek bizonyítják 
ennek a kultúrának a létét és a színvonalát.5 Ez a kultúra azonban nem lehetett 
alapja a város későbbi kulturális korszakainak, mert 1543-1683 között Esztergom
ban nem léteztek az európai civilizáció és kultúra intézményes formái. Ezeket 1683 
után újra kellett teremteni. 

Az egykori királyi város a török időszak alatt teljesen elveszítette városi jelle
gét, tipikus hódoltsági településsé vált.6 A szabad királyi város különleges jogállását 
hosszabb jogi bonyodalom után 1703. okt. 20-án nyerte vissza. További városi fejlő
dését azonban a töröktől felszabadított többi területhez hasonlóan hátráltatta az 
udvari kamara gazdaságpolitikája, amely ezeken a területeken a Habsburg biroda
lom szempontjait érvényesítette, és ez nem erősítette a városi polgárságot.7 Akadá
lyozta a fejlődést az a körülmény is, hogy a városnak nélkülöznie kellett a művelő
dést, a művészeteket is pártoló jelentős gazdasági erőt is képviselő egyházi intézmé
nyeket, elsősorban az érsekséget és a székesegyházi káptalant. Ezek visszaköltözése 
1820-ban nem fejtett ki akkora városfejlesztő hatást, mint odaköltözésük az egykori 
Nagyszombatra. Az egyházkormányzat jelenléte a másfélszázaddal korábban való 
visszaköltözéssel sem állíthatta volna ugyan vissza a város egykori központi helyze
tét. Ennek oka Esztergom földrajzi fekvésén kívül a káptalan közjogi hatáskörének 
(hiteleshelyi működés) csökkenése volt.8 

3 HORVÁTH István: Az esztergomi pénzverde helyének kutatásáról = Annales Sírig. 1988. 297-299. A 
középkori városfejlődés egyik lehetséges vizsgálati szempontjaként Kubinyi András a városlakók egye
temre járását vizsgálta és ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy Esztergom az ország kö
zepesen fejlett városai közé tartozott. (Vö.: A középkori magyarországi városhálózat hierarchikus térbeli 
rendjének kérdéséhez = Településtudományi Közlemények. 23. Bp. 1971.58-78). 

4 HORVÁTH István: Az esztergomi pénzverde. I.m. 300. 
5 Komárom megye régészeti topográfiája. I.m. —78-231. DÉTSHY Mihály: A hódoltság előtti Esztergom 

egy vallomás tükrében, = Annales Strig. 1983. 410-420. 
6 VÁss Előd: Esztergom felszabadítása a török alól 1683-ban. = Annales Strig. 1983. 421-430. 
7 HEGEDŰS Rajmund: Fejezetek Esztergom történetéből]683-1705. = Annales Strig. 1988.195-197,181. 
8 GERENDÁS 189,197-198. 
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A városi könyvtár 

A polgári fejlődés kezdetén lévő Esztergom művelődési intézményeit a középko
ri hagyományokkal is rendelkező székesegyházi káptalan könyvtára csak a 19. szá
zad második felétől gyarapíthatta. Egy nyilvános, tudományos művekkel is rendelke
ző könyvtár hiányának a hátrányait a városban egy polgári kezdeményezés ismerte 
fel és pótolta. Közkönyvtárát Esztergom Helischer József (Esztergom 1779-1844) 
városi tanácsosnak köszönheti, aki 2538 kötetből, valamint több kéziratból és tér
képből álló gyűjteményét 1844-ben végrendeletében a városra hagyta és 3000 Ft-ot 
biztosított a gyarapítására.9 Gyűjteményének nyomtatott köteteiről maga készített 
katalógusokat, amelyekben nyelvek szerint csoportosította könyveit. Az első kata
lóguskötet tartalmazza a latin nyelvű nyomtatott könyveket, a második kötetben a 
magyar nyelven megjelent művek mellett csekély számú angol, francia és olasz nyel
vű könyvét sorolta fel. A harmadik katalóguskötetben a saját gyűjteményében lévő, 
a 16. század közepétől megjelent könyvek alapján az egyes európai országok törté
netérevonatkozó tárgymutatót készített. Helischer József könyvtárát Subich Ferenc 
„királyi ügyigazgató" könyv- és kéziratgyűjteményével gyarapította.10 A könyvekről 
készült katalógusaiból azt állapíthatjuk meg, melyek azok a nyomtatott könyvek, 
amelyeket bizonyosan saját maga szerzett be. (Pl. a 19. század eleji magyar költők 
művei, a reformkor politikai és műszaki irodalmának termékei, Wesselényi Miklós, 
Vedres István munkái.) A jelentős számú 1711 előtt nyomtatott magyar nyelvű, ma
gyarországi vonatkozású idegen nyelvű nyomtatvány, valamint a 16-17. századi kül
földi nyomtatványok nagy valószínűséggel a 18. század közepétől működő kamarai 
tisztviselő, Subich Ferenc gyűjteményéből származnak. Subich Ferenc tulajdonában 
volt kéziratok közül a possessorbejegyzések szerint a következőkről van tudomá
sunk: az 1505-1514 közötti okleveleket tartalmazó ún. Werbőczy-féle formuláriu-
mot (Főszékesegyházi könyvtár Ms II. 521.) Gosztonyi István helytartótanácsi taná
csos ajándékozta Subich Ferencnek és Csiba Imrének azzal a feltétellel, hogy ha a 
kézirat idegen kezekbe kerülne, azt örökösei számára visszavehesse. A kézirat Gosz
tonyi István esztergomi kanonok (1790-1817) hagyatékából került a Főszékesegyhá
zi könyvtárba.11 A Babits Mihály Városi Könyvtárban lévő Helischer gyűjtemény I. 
E. 29. jelzetű, teológiai traktátusokat tartalmazó 14-15. századi csonka kódex je
lenlegi Ír lapján a következő bejegyzés olvasható: „Ex libris Francisci Subich 1762". 
Az Ív lap tanúsága szerint: „Petrus Czene Szencinus comparavi hunc librum ex Bib-
liotheca Budensi a Sereniss. Rege Matthia collecta. Anno D. 1614." A kötet tehát 
a budai királyi könyvtárból származott.12 Subich Ferenc másolatában maradt fenn 

9 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkál Bp. 18%. 4. 658. Heliser névalakban. Esztergom vá
rosa 1905-ben Helischer József, Kis Mihály volt városi főügyész és Lőrincz Dezső volt városi főorvos 
könyvtáraiból hozta létre a Városi könyvtárat és ennek fenntartására alapítványt létesített. (Közigazga
tási jegyzőkönyv 53/1905.). 
10 SZINNYEI József: Lm.658. 
11 Kódexek N. 157. 
1 2 CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1286. 
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a Pannóniai éneknek nevezett 16. század eleji magyar nyelvű históriás ének.13 Nem 
azonosítható viszont egykori tulajdonosa annak a két nyomtatott kötetnek, amelyek 
kódexlapborítóban voltak és a Helischer gyűjteményhez tartoznak. Nagyvalószínű
séggel azonban szintén Subich Ferenc könyvtárában voltak egykor.14 

Subich Ferenc személyével a Pannóniai énekkel kapcsolatban foglalkoztak. Pray 
György Cornides Dánielhez írt leveléből tudjuk, hogy 1776-ban Subich királyi íté-
lőmester (protonotarius regni Hungáriáé) volt. 1785-ben már elhunyt királyi ügyi
gazgatónak (defunctus causarum regalium dircctor) nevezte Pray György.15 A már 
említett Werbőczy-féle formulariumhoz egy Pozsony városára utaló oklevelet is hoz
zákötöttek. Ebből arra következtethetünk, hogy Subich gyűjteményét elsősorban 
működési helyén, Pozsony városában és környékén, Észak-Magyarországon fenn
maradt kéziratokból és itt beszerezhető könyvekből gyarapította.16 

Helischer József könyvgyűjteményének katalógusai alapján elsősorban történel
mi érdeklődéssel rendelkezett. Kéziratban maradt fenn ilyen tárgyú saját munkája 
is: Statistico-historico-topographica descriptio comitatus Strigoniensis synoptica ador-
nata a quodam Historiophilo Municipe Strigoniensi.17 Leírásából a 19. század eleji, 
újból egyházkormányzati központtá kiépülő Esztergom képe bontakozik ki. 

A ferences rendház könyvtára 

Esztergom kulturális és anyagi szempontból is jelentős egyházi intézményei a tö
rök uralom idején nem működhettek a városban. Közülük elsőként — 1683 után 
— a ferencesek települtek vissza. A rend Esztergomban gazdag középkori múlt
ra tekinthetett vissza. A város 1233 körül már a custodia Strigoniensis, majd 1239-
től a marianus provincia székhelye. A tatárjáráskor (1242) elpusztult kolostorukat 
1260 táján építtette újjá IV Béla király, akinek itt lévő temetkezési helye a kolos
torral együtt az 1543 utáni török időszakban elpusztult. A középkori török elleni 

1 3 SZÉCHY Károly: A Pannóniai ének = ItK 1902. 276-277. — A magyar irodalom története. I. Szerk. 
KLANICZAY Tibor. Bp. 1964.180-181. 
14 KÖRMENDY Kinga: Az ún. Zalka antiphonale töredékei In: Zenetudományi dolgozatok. Bp. 1988. 
33-34. A kódexlap jelzete: Fragm. 98. 
1 5 SZÉCHY Károly:/.m.275-277. 
16 A kamarai hivatalnokok könyvgyűjteményeinek eredetére példaképpen utalunk Kutassy János esz
tergomi érsek hagyatékára. 1607. aug. 11-én Gosztonyi Pál a pozsonyi kamara beleegyezésével az érsek 
hagyatékából könyveket vett magához. Könyvtárának jegyzéke alapján valószínűsíthető, mely kötetek 
származtak Kutassy könyvtárából. {Magyarországi magánkönyvtárak 1.1533-1657. Sajtó alá rend. VARGA 
András. Bp.-Szeged, 1986. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 13. 87-88, 
101-104.). A Kamara szerepére a magyarországi könyvtörténetben: FALLENBÜCHL Zoltán: A Magyar 
Kamara és a könyvek In: Az OSzK Évkönyve 1968-1969. Bp. 1971. 307-316. 
1 7 A kézirat több példányban ismert. A Városi könyvtár példánya Prokopp Gyula magyar fordításában 
megjelent: Annales Strig. 1988.100-145. Uo. 146-149. szerkesztői megjegyzésben Nagyfalusi Tibor fog
lalkozott a kézirat többi példányával és érintette a Helischer-gyűjtemény sorsát is. A jelen tanulmány
ban Helischer dolgozatának Rumy Károly másolatában és kiegészítésével ellátott példányát használtuk. 
(MTAKFöldr. 4-r. 5.) Vö. HEGEDŰS Yte]mx\n&. Adalékok Esztergom művelődéstörténetéhez a múlt század 
harmincas éveiből = Annales Strig. 1983.381. 
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küzdelemben az obszerváns ferencesek (a salvatorianus rendtartomány tagjai) te
vékenyen részt vettek, ezért ők élvezték a marianus rendtartománnyal szemben a 
Hunyadi-család támogatását. így került sor arra, hogy az esztergomi marianus fe
rences rendházat Széchy Dénes esztergomi prímás 1448-ban az obszerváns feren
ceseknek adta át. Ök működtek itt 1543-ig. Esztergom felszabadulása után újból a 
marianusok kaptak letelepedési engedélyt I. Lipót királytól, és őket támogatta Szé
chényi György, az akkori esztergomi érsek is. Az érseki városban fából építették fel 
rendházukat (conventus Sanctae Crucis). Ezt a kolostort 1786-ban oszlatta fel II. 
József.18 A jelenlegi, az egykori királyi városban fekvő ferences kolostort Szt. An
na tiszteletére a város kezdeményezésére, az általa adományozott telken 1700-ban 
kezdték építeni, és az érseki város ferences konventjének tagjai egy részével népe
sítették be. A királyi város ferencesei vették át 1776-ban világi papokkal közösen az 
oktatást a feloszlatott jezsuita rend gimnáziumában. Helyileg is ekkor került át a 
gimnázium az akkori érseki városból a királyi városba.19 

Az Esztergomban jelenleg működő ferences rendház tehát nem rendelkezik kö
zépkori előzményekkel. A török uralom után újjáépülő Esztergomban a ferencesek 
elsősorban lelkipásztori tevékenységet folytattak. A város szellemi életében oly fon
tos oktatásban is csak részben és rövid ideig vettek részt. A rendház 18-19. száza
di könyvtárában elsősorban a lelkipásztori munkához szükséges műveknek kellett 
meglenniük, valamint a rendi oktatást szolgáló könyveknek, mivel a 19. század ele
jén rendi főiskola működött Esztergomban.20 Még a 18. században kerülhetett be 
az érseki városban lévő ferences konventből az a kötet, amely több 16. század elején 
nyomtatott történeti művet tartalmaz.21 Nagyon valószínű, hogy szintén közvetle
nül került — a már ismertetett kapcsolat útján — a feloszlatott jezsuita rendház
ból egy jelzet nélküli kéziral.Summarium constitutionum Societatis Jesu.22 Német 
nyelvterületre utaló egykori bejegyzéseket találunk olyan kötetekben, amelyeknek 
kódexlap volt a kötésük.23 Az ismert tulajdonbejegyzések tanúsága szerint a könyv
tárban lévő kódexek, ősnyomtatványok, 16-17. századi nyomtatott művek többsége 
Magyarország különböző ferences rendházaiból származik. 1950-ben betiltották a 
legtöbb szerzetesrend működését. Az esztergomi ferences rendház megváltozott kö-
1 8 VILLÁNYI 23-24. Komárom megye régészeti topográfiája. I.m. 121,146-148. Korábbi irodalommal. 
19 VILLÁNYI 22-23. P. VIRÁGH Raymund: Szt. Ferenc fiai Esztergomban. = Esztergom Évlapjai 
1/1925/104. A jezsuiták Széchényi György esztergomi érsek segítségével az érseki (Vízi-) városban 1686-
ban missziós házat majd rendházzal összekapcsolt gimnáziumot létesítettek. A rend eltörlése (1773) után 
templomuk a Víziváros plébániatemploma lett, a gimnáziumot pedig áthelyezték a királyi városba. (Vil
lányi 22-23). A rendház könyvtárának nagyobb része Esztergomban maradt. Jegyzékei: BEK j 18/111/29. 
J 21 N. 25. 
20 HELISCHER József: Statistico-historico-topographica deseriptio comitatus Strigoniensis synoptica ador-
nata a quodam Municipe StrigoniensL MTAK Földrajz 4-r. 5. 85r. 
2 1 KOROKNAY N. 126. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ 630. 
22 Kódexlapborítója: Fragm. 71. 
2 3 Magyar Ferences Könyvtár Muz. là.Diomeàes: Arsgrammatica. Velence, 1491. A kötetben német ny. 
bejegyzés olvasható 1562-ből. Kötése: Fragm. 57. A Th. 151. jelzetű könyv Jacobus Reneccius Hambur-
gensis: Clavis Theologiae. Hamburg, 1611. Tulajdonosa 1645-ben Johannes Feit volt. Kódexlapborítója: 
Fragm. 153. ATh. 294. jelzetű kötet Petrus Alagona: Thomae Aquinatis Theologiae Summae compendi-
um. Herbipoli, 1630. Possessorbejegyzése: Sebastianus Schwenck 1646. Kötése: Fragm. 89. 
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rülmények között, megváltozott feltételekkel további működési engedélyt kapott. A 
könyvtárba ekkor kerültek be némely más ferences rendházakból ide mentett mu
zeális értékű kéziratok, könyvek.24 

Az esztergomi ferences rendház könyvtárának történetérői, állományösszetéte
léről semmiféle forrásmunka nem áll az érdeklődő rendelkezésére. A különböző 
szempontú kutatások eredményeinek számbavétele (történeti könyvkötések vizsgá
lata, egykori tulajdonosbejegyzések számbavétele, kódexlapok feltárása) és a rend 
esztergomi történetének nyomon követése lehetőséget nyújt arra, hogy biztosan ál
líthassuk: a könyvtár jelenlegi állománya az 1683 utáni időszakban jött létre, és an
nak semmi kapcsolata nincs a középkori királyi város ferences rendházában egykor 
biztosan megvolt könyvtárral.25 

A Főszékesegyházi Könyvtár 

Esztergomban a Főszékesegyházi Könyvtár mind állományösszetételében, mind 
számszerinti nagyságrendben a legjelentősebb könyv-, és kéziratgyűjtemény. Bár ez 
a könyvtár rendelkezik bizonyos középkori előzményekkel, állományában a közép
kori esztergomi könyv- és könyvtári kultúra csak néhány emlékkel van jelen. 1543-
ban, amikor a törökök ostromolni kezdték a várat, az érsek és a káptalan elhagyta 
azt. A káptalan Nagyszombatban, az érsekek pedig — főképpen a 17. századtól — 
Pozsonyban működtek tovább. 1683-ban, a török uralom megszűnésekor visszaköl-
tözésüket hátráltatta a vár katonai célra való felhasználása és a város ostrom utáni 
leromlott állapota. Az újjáépítés nehézségei miatt az érsek csak 1820-ban, a káp
talan tagjai, egyes intézményei pedig fokozatosan, az építkezéseknek megfelelően 
térhettek vissza Nagyszombatból.26 Legkorábban a Pozsonyban lévő érseki könyv
tárat szállították Esztergomba: 1821-ben. A Nagyszombatban lévő érseki-káptalani 
könyvtárat 1853-ban költöztették vissza. 1820-tól a káptalan Esztergomban is létesí
tett egy könyvtárat, amelyet az új könyvtárépület elkészültéig, 1853-ig gyarapított.27 

2 4 A Szűz Máriáról elnevezett provincia könyvtárából származik egy Breviárium Praemonstratense. (Ko-
ROKNAY N. 128. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 632.)- Pozsonyból jutott Esztergomba Maius Junianus 
Trevisóban 1477-ben nyomtatott műve. ( KOROKNAY N. 125. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 627). Lieb-
hard Eghenvelder pozsonyi írnok kódexe a pozsonyi ferencesektől került Esztergomba. (Kódexek N. 
112.). A szombathelyi ferencesektől származik egy 1518-ban nyomtatott Missale Strigoniense ( KOROK
NAY N. 127. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 631.). A németújvári ferencesektől egy szentbeszédeket 
tartalmazó kódex került Esztergomba, amely előzőleg a remetei pálosoké volt ( CSAPODI - CSAPODINÉ 
N. 629.). Az esztergomi ferences rendház könyvtárának muzeális értékű darabjait jelenleg Budapesten, 
a Magyar Ferences Könyvtárban őrzik, esztergomi letétként. 
2 5 1288-ban már említenek a rendházban lektort, azaz hittudományi előadót. 1487-ben itt működött 
a középkorvég egyik legkedveltebb prédikációs gyűjteményének szerzője, Temesvári Pelbárt. ( KARÁ
CSONYI János: Szt. Fermez rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. Bp. 1922. 29., II. Bp. 1924. 44, 
567-568. — A magyar irodalom története. I.m. 139-141). 
2 6 KOLLÁNYI 1900. XXI-XXII.-GERENDÁS 194-196. 
2 7 OCSOVSZKY 17-19.-VILLÁNYI 24.-KÖRMENDY 1989.41. 
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Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár történetében tehát a következő korsza
kokat és állományegységeket különíthetjük el: 
a. A kezdetektől 1543-ig, Esztergom török kézre kerüléséig. Ez az időszak a könyv

es a könyvtári kultúrában a kéziratosság egészét, valamint az ősnyomtatványokat 
és az un. antiqua kiadványok időszakának jelentős részét képviseli. 

b. A második korszak 1543-tól az Esztergomba való visszaköltözésig (1820) a külön
böző helyeken őrzött állományrészek története (Nagyszombat, Pozsony, Eszter
gom) az esztergomi könyvtárépületben való elhelyezésig (1855). 

c. Végül az 1855-től a Bibliothecában felállított és 1876-tól együttesen kezelt, azóta 
a Főszékesegyházi könyvtár nevet viselő könyvállomány története. 

a. 

Az esztergomi egyház középkori könyvtárának állománya 1543-ban részben el
pusztult, részben széjjelszóródott. A mai kódex-, és könyvállományban csak két kö
tet képviseli a középkori esztergomi egyház, az ecclesia Strigoniensis könyvtárát,28 a 
többit más, elsősorban külföldi gyűjteményekben találjuk.29 Ismeretes az OSzK-ban 
négy,30 Bécsben az ÖNB állományában hat,31 további két bécsi intézmény könyvtá
rában pedig egy-egy kódex.32 Bologná-ban a Bibliotheca Universitaria őrzi az esz
tergomi káptalan 16. század eleji üléseinek jegyzőkönyvét.33 

A középkori esztergomi érsekek, kanonok magánkönyvtára és az esztergomi Col-
legium Christi könyvgyűjteménye hasonló sorsa jutott. Szálkai László, a mohácsi 
csatatéren 1526-ban elesett érsek az egyetlen, akinek iskoláskönyvét vélhetően fo
lyamatosan őrizte az esztergomi egyház könyviára (Ms II. 395.). Az érsekek közül 
Vitéz János méltán híres könyvgyűjteményéből maradt fenn a legtöbb kötet, első
sorban szintén külföldi könyvtárakban. Vitéz János kódexeinek többségét utóda, 
Beckensloer, Mátyás király fő- és titkos kancellárja vitte magával 1476-ban, ami
kor III. Frigyes német-római császárhoz szökött.34 Az érseki könyvtárak közül Ba-
kócz Tamáséról rendelkezünk több adattal; Kanizsai János, Pálóczy György, Szat
mári György gyűjteményének csak egy-egy darabja ismert, és ezek is többnyire kül
földi könyvtárakban találhatók.35 Az esztergomi káptalan tagjai közül elsősorban 

2 8 KÖRMENDY 1989. 42. -CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1198,1202. (A N. 1196. tétel nem az esztergomi, 
hanem a pozsonyi káptalan számadáskönyve). 
29 CSAPODI Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. A Magyar 
Tudományos Akadémia könyvtárának közleményei. Bp. 1984. Új sorozat 15. N. 1,8,10,12,20, 21,49,55, 
69, ill. uo. 54-55. MADAS Edit: Esztergomi iskoláskönyv a XV század első negyedéből In: Művelődéstör
téneti tanulmányok a magyar középkorról. Bp. 1986.159-175. - KÖRMENDY 1989. 43-44. 
3 0 CSAPODI - CSAPODINÉ N. 917,920,921,922. 
3 1 Uo.N. 105,115,116,129,180,204. 
3 2 Wien, Diözesanarchiv (CSAPODI - CSAPODINÉ N. 26.), Wien, Benediktinerabtei Unsere Liebe Frau 
zu den Schotten (CSAPODI — CSAPODINÉ N. 23). 
3 3 CSAPODI - CSAPODINÉ N. 297. 
3 4 Kódexek N. 117. Korábbi irodalommal. 
3 5 HOFFMANN Edith: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 42-46, 177-182,185-187. Kódexek 21-30., ill. 
uo. N. 106,134,186. (Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 235,761,870,893,908,1185.) 
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az egyetemet látogató, ott alacsonyabb-magasabb fokozatot elnyertek rendelkeztek 
koruk tudományos, elsősorban jogi és lelkipásztori kézikönyveivel. De tudomásunk 
van a hazai iskolázottságúak liturgikus könyveiről és a hazai joggyakorlathoz szüksé
ges segédkönyveiről is. Ezek is különböző hazai és külföldi könyvtárakban lelhetők 
fel.36 A középkori esztergomi iskolázás fontos intézményének, a Collegium Christi 
könyvtárának fennmaradt kötetei szintén hasonló sorsra jutottak.37 

b. 

Az ország egyházi központjának Nagyszombatba költözésével nemcsak lezárult, 
de nagy mértékben meg is semmisült az intézményi működéshez fűződő középko
ri emlékanyag. Ez az esztergomi egyház könyvtárának szerves fejlődési lehetőségét 
megszakította azzal, hogy az a továbbiakban nélkülözni kényszerült az addig létre
jött könyvállományt. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a könyvtár szer
vezett átvitelére nem került sor. Nagyszombatban a városi plébániatemplom ettől 
kezdve mint „ecclesia Strigoniensis" működött, és itt új könyvtárat kellett létesí
teni. A nagyszombati Szt. Miklós egyházba átvitt csekély számú kötet elsősorban 
a liturgikus cselekmények végzéséhez szükséges szerkönyv lehetett. Ezeket említik 
az esztergomi egyház Pozsonyban és Nagyszombatban a 16. század közepén felvett 
vagyonösszeírásai.38 

A Nagyszombatban létesített könyvtár állományának gyarapodására a possessor-
bejegyzésekkel rendelkező kötetekből, a végrendeletekből és a vagyonösszeírások-
ból következtethetünk. Szondy Pál nagyprépost egy 15. századi kódexet, egy nyom
tatott Pontificale Romanumot hagyott 1558-ban az esztergomi egyházra.39 Szintén 
az egyháznak ajándékozta zágrábi missaléját Ilosvai István nagyprépost 1559-ben.40 

A Bakócz graduale is ajándékozással került a 16. század második felében az esz
tergomi egyház tulajdonába.41 A nagyszombati korszak kezdetén, 1568. jan. 21-én, 

3 6 KÖRMENDY Kinga: Literátusok, magiszterek, doktorok az esztergomi káptalanban. In: Művelődéstör
téneti tanulmányok, /.m. 176-202. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 75,179,199,256,540 (ez a tétel megis
mételve téves lelőhellyel uo. N. 749), 738. 
3 7 KÖRMENDY Kinga: Az esztergomi Collegium Christi és könyvtára a XIV-XVI. században. = MKsz 99. 
(1983.)l-20. 
3 8 Adattár 11. N. 70, 75, 77. Az esztergomi vonatkozások valószínűsítik, hogy az Adattár 11. 138-139. 
a közölt jegyzék a 16. század második feléből a pozsonyi egyház sekrestyéjében „Capsae cum schedis 
affixis" jelzéssel ellátott javakról az esztergomi egyház Adattár 11. N. 77. alatt közölt leltárának részlete
zése. Az esztergomi egyház nagyszombati korszakára, a Szt. Miklós templomban lévő liturgikus köny
vekre: DANKÓ József: Geschichtliches Beschreibendes und Urkundliches aus dem Graner Domschat-
ze. Történelmi műirodalmi és okmánytári részletek az esztergomi főegyház kincstárából. Esztergom, 1880. 
21,149,150,155,160. Vö. Adattár 11. N. 113,245, 253,534. KÖRMENDY 1979.49-52. 
3 9 KÖRMENDY 1979.26. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1205. 
4 0 Akötet a múlt században még a Főszékesegyházi könyvtárban volt. (KNAUZ 1869.194-195. L. VII. 1). 
HUBAY 54-55. nem említi az esztergomi példányt. A M. TODORESCU Horváth és báró Kronfeld Móric 
könyvtárából viszont olyan példányokat ír le, amelyek csonkák. Ezek elveszett (?) lapjain akár az Ilosvai-
féle bejegyzés is olvasható lehetett. 
4 1 BERKOVITS N. 9. Vö. Kódexek N. 186., CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1185. 
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Oláh Miklós érsek halálakor leltárt készítettek a székesegyház javairól. Ebben a 
könyvekről a következő megjegyzés olvasható: „Libri diversi magni et parvi 44."42 

A 16. századból ismert végrendeletek alapján az állapítható meg, hogy az esz
tergomi egyház javadalmasai könyveik közül csak egy-két kötetet juttattak az egy
ház könyvtárának; könyveiket elsősorban rokonaikra, kanonoktársaikra hagyták.43 

Ezen a gyakorlaton kívánt változtatni Forgách Ferenc érsek (1607-1615). Az egyhá
zi könyvtárak állományának gyarapodását azzal akarta biztosítani, hogy az 161 l-es 
nagyszombati zsinaton határozatot hozott az elhunyt egyházi javadalmasok végren
delkezési jogáról. E szerint az egyházi felszereléseket, könyveiket nem hagyhatták 
rokonaikra, hanem annak az egyháznak kellett juttatniuk, amelynek javadalmát él
vezték. Forgách Ferenc így akarta biztosítani, hogy a püspökök és a káptalani java
dalmasok könyveiből káptalani könyvtárat lehessen létesíteni.44 Forgách Ferenc az 
esztergomi egyház könyvtára és levéltára számára külön épületről is gondoskodott 
1615-ben.45 

A könyvtár állományának 16-17. század eleji számszerinti nagyságára nincsenek 
adataink. A levéltári forrásokban csak a székesegyház kincstáráról, illetve az egy
házi felszerelésekről és az ezekhez sorolt liturgikus könyvekről találunk adatokat.46 

1625-ben egy királyi okirat is úgy intézkedett, hogy az elhunyt püspökök könyvei a 
nagyszombati zsinat határozatának megfelelően a felállítandó káptalani könyvtárra 
szálljanak. A könyvtár állományának növekedésében ennek ellenére nem érvénye
sült kellő erővel a zsinati határozat. Ugyanis az 1630-as nagyszombati zsinat nyo
mán az egyes egyházmegyék (Esztergom, Zágráb) olyan rendszabályokat fogadtak 
el, amelyekben visszatértek ahhoz a régi szokásjoghoz, hogy az egyháziak részben 
szabadon végrendelkezhettek, de vagyonuk egy részét jótékony célra kellett hagy
niuk.47 Pázmány Péter könyvtárfejlesztő tervei is meghiúsultak, és ő maga is a po-

4 2 Adattár 11. N. 113. 
4 3 Pl. Verancsics Antal érsek (KOLLÁNYI 1895.210.), Monoszlói Miklós (uo. 210-211.), Andreisi Ferenc 
(uo. 211.), Poklostóy Máté (Adattár 11. N. 169.), Telegdi Miklós (uo. N. 171.), Velikey György (Velitinus 
névalakban uo. N. 183.). 
4 4 „Libros verő non nisi Ecclesiae in qua resident, relinquant, ut bibliotheca erigi in singulis Capitulis 
possit." (PÉTERFFY, Carolus: Sacra concilia Ecclesiae Romano-catholicae in regno Hungáriáé celebrata. 
Pars II. Posonii, 1742. 207.) Az egyháziak végrendelkezési joga szoros kapcsolatban volt az egyházi va
gyon keletkezésével és ennek a vagyonnak a fejlődési szakaszaival. A magyarországi egyházi javadalma
sok végrendelkezési jogának fejlődésére: KOLLÁNYI 1890. Vő: A magyar kath. főpapság végrendelkezési 
jogának története. Bp. 1896. A főpapi hagyatékok egy részét a királyi kincstár képviselői a kincstár szá
mára foglalták le a középkortól. A könyvek esetében ez a könyvtár széjjelszóródását jelentette. Vö. 16. 
jegyzet. A nagyszombati zsinat végrendelkezési határozataira: KOLLÁNYI 1890. 121-122. 
4 5 Az esztergomi káptalan vizitációja 1654. ápr. 3. (BEK Ilevenesi Gábor másolatai. Tom. LI. 53.) Ma
gyarország vármegyéi és városai. Szerk. BOROVSZKY Samu. Bp. é.n. 185. A könyvtár és egyéb káptalani 
épületek miatt az érsekeknek és a káptalannak hosszan tartó nézeteltérései voltak Nagyszombat városá
val. [Az esztergomi káptalan vizitációja. I.m. 53. BEK Ilevenesi Gábor másolatai. Tom. LVII. 7,18, 515. 
GERENDÁS 187-189.) 
4 6 L. a 38. sz. jegyzetet. 
4 7 KOLLÁNYI 1890.126-130,152-153. 

\ 
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zsonyi jezsuita kollégiumra hagyta könyvtárát.48 A kanonoki végrendeletek közül 
példa értékű Böjté Miklósé 1639-ből. Könyvtárát három részre osztotta. Az iskolai, 
a hitvitázó és a prédikációs köteteket „ad bibliothecam capituli Strigoniensis" hagy
ta. A másik két részből alumnusai, barátai kaptak.49 A kanonokok közül néhányan 
valóban a káptalanra hagyták könyvtárukat.50 Mások csak egy-egy kötetet hagytak a 
káptalanra.51 1694-ben végrendeleti végrehajtás során került a könyvtárba a Ms II. 
324. jelzetű kézirat. A végrendelet nélkül elhunyt kanonokok hagyatéka az 1652-
54-es vizitáció tanúsága szerint52 a káptalan tulajdona lett. Az itt felsorolt nevek 
közül Radossényi Márton, Körösy Zsigmond és Bosnyák István kéziratai és könyvei 
valóban megtalálhatók a Főszékesegyházi könyvtárban.53 

Lippai György érsek ( + 1666) a Fugger könyvtár megvásárlásával tudatosan fej
lesztette gyűjteményét. Ez, bekerülve a könyvtárba, nemcsak mennyiségileg, hanem 
minőségileg is lényeges gyarapodást jelentett.54 Az ekkor már közel háromezer kö
tetes állományt Szelepchényi György érsek rendeztette. 1674-ben készült el a szak
rendi (Ms I. 290.), 1676-ban a betűrendes katalógus (Ms I. 291.).55 Szelepchényi 
György érsek (+1685) az 1625-ös királyi rendelkezésnek eleget téve hagyta végren
deletében pozsonyi könyvtárát a káptalanra.56 

A 16-17. századi könyvtár Lippai és Szelepchényi érsekek jelentős könyvhagyo
mányain kívül a kisebb-nagyobb kanonoki magángyűjteményekből gyarapodott. 
Ezek tulajdonosaik esetleges külföldi vásárlásaiból, valamint a Felső-Magyarorszá
gon beszerezhető hazai és külföldi nyomdatermékekből álltak, és átlagosan 30-40 

4 8 Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. BOROVSZKY Samu. Pozsony vármegye. Bp. é. n. 185. BITS
KEY István - KOVÁCS Béla: A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és a Pázmány hagyaték 
= MKsz 91. (1975.) 25-36. A Főszékesegyházi könyvtárban lévő Pázmánytól származó kötetek: B E R K O -
VITS N. 11,15. Adattár 11. N. 534. ISTVÁNFFY Miklós: Historiarum de rebus ungaricis libri XXXIVKöln, 
1622. (RMKIII. 1350.) valamint GRAPALDUS: Departibus aedium libri I-II. c. munkájának csonka pél
dánya (Inc. II. 18. s. 1. et a.) Vö. KOVÁCH Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. 
sz-tól 1820-ig. Esztergom, 1964. MTAKMs 11.024. 42. 
4 9 Adattár 11. N. 349. Ld. még Apáthy Márton végrendelet 1642. uo. N. 379. 
5 0 Egri Imre 1630, Lázár István 1631, Buziankovich Pál 1644, Bordács György 1647 (Adattár 11. N. 309, 
311, 397, 417). 
5 1 Zlatinay György (Adattár 11. N. 303). 
5 2 Az esztergomi káptalan vizitációja. Lm. 52. 
5 3 Radossényi Márton (KOLLÁNYI 1900.260., KÖRMENDY 1979.81-82.) bécsi egyetemi jegyzetei 1636-
1638-ból: Ms II. 251, 345, 346, 347, 358, 362, 387.1481-ben nyomtatott Bibliája: Inc, 1.12. s. 1. et a. (Ko-
ROKNAY N. 133, CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1214). Bejegyzései olvashatók a Missale Strigoniense 1512-es, 
Velencében nyomott egyik példányában (OSzK RMK III. 180/3. R A D Ó N. 75). Körösy Zsigmond ( K O L 
LÁNYI 1900. 266) bécsi és római egyetemi jegyzetei: Ms II. 268, 355/1-2., 359, Ms III. 55-56. Possessor-
bejegyzései egy Luther-kötetben (Inc. I. 126. XVI. KOROKNAY N. 173), valamint E. BERGER 1600-ban 
Olomoucban nyomtatott kötetében szerepelnek. (RMK III. 948. Kódexlapborítója: Fragm. 61). Bosnyák 
István (KOLLÁNYI 1900.244) bécsi és római egyetemi jegyzetei 1625-1634-ből: Ms II. 333/a-b, Ms III. 48. 
5 4 BORBÉLY Andor: Az esztergomi Bibliotheca Fugger gyűjteményének eredete. - MKsz 77. (1961.) 469-
475. SZEPESI Zsuzsa: Az esztergomi Bibliotheca 17. századi történetéhez. = MKsz 97. (1981.) 225-227. 
5 5 SZEPESI Zsuzsa: Az esztergomi Bibliotheca. I.m. 227-229. 
5 6 KOLLÁNYI 1895.217. 
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kötetet számlálhattak.57 Ezenkívül a Nagyszombatban lévő könyvtár állományába 
számos olyan kötet is bekerült, amelyek a török megszállás miatt Felső-Magyaror
szágra menekült és Nagyszombatban esztergomi egyházi javadalmat kapott egykori 
erdélyi, dél-magyarországi egyháziak tulajdonában voltak.58 Mivel következetesen 
nem szereztek érvényt a nagyszombati zsinat határozatának, az esztergomi káptalan 
tagjainak könyvei ajándékozás, hagyományozás útján elsősorban az akkori Felső-
Magyarországon működő egyháziak és világiak birtokába jutottak.59 Ezek között a 
kötetek között vannak olyan nyomtatványok is, amelyeket egykori esztergomi kápta
lani tagok 1543-ban Esztergomból hoztak magukkal, és amelyek továbbiakban már 
Nagyszombatban, illetve Felső-Magyarországon cseréltek gazdát.60 

A kanonok tulajdonában volt kéziratok, könyvek többsége tulajdonosaik egye
temi tanulmányaihoz, lelkipásztori tevékenységéhez kapcsolódó mű volt. A fenn
maradt egyetemi jegyzetek tanúsága szerint a 16. században Bécs mellett Krakkó és 
Olomouc a tanulmányok színhelye. A17. században a bécsi Pazmaneumban, Graz
ban és Rómában a Collegium Germanico-Hungaricumban végezték tanulmányai
kat legtöbben a káptalan tagjai közül. A nagyszombati egyetemen tartott előadá
sokról csekélyebb számban találunk jegyzeteket a könyvtárban.61 

5 7 Kálmándy Bálint vagyonösszeírásában 1567-ben 14 db könyv szerepelt. Kiemelkedő volt Maszman 
Bálint könyvgyűjteménye. 1616 körül 123 művet soroltak fel hagyatékából (Adattár 11. N. 111, 277.). 
Szászy János hagyatékában 1674-ben cím szerint 46 könyvet soroltak fel. Vépi Benedeknek 1676-ban 32, 
Schleger Györgynek 1679-ben 27 db könyve volt. Péterfy András nagyprépost után 1693-ban 30 db könyv 
maradt (KOLLÁNYI 1895. 214-218.) 
5 8 KöRMENDY 1979. 44-46. 
5 9 A középkori esztergomi egyházmegye észak-magyarországi területén széjjelszóródott esztergomi káp
talani és kanonoki könyvtárak köteteire: KOTVAN, Imrich: Inhmabuty na Slovensku. Matica Slovenská, 
1979. N. 125,252, 253,494,572, 950,981. KOTVAN, Imrich - FRIMMOVÁ, Eva: Inkunabuiy slovenskej 
národnej kniinice Matice Slovenskej v Martine. Matica Slovenská, 1988. N. 105,108, 213, 424, 450. Kuz-
MIK, Jozef: Humanisticko-renesantné supra librosy a rukopisné exlibrisy v historickfch knizniciach Matice 
Slovenskej. Kniha' 81. Matica Slovenská, 1982.39-71. 
6 0 Pl. Csézi Balázs missáléja. OSzK RMKIII. 176/1. (HUBAY 53-54. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1097.) 
A Collegium Christi 1487-ben Nürnbergben nyomott Bibliája (OSzK Inc. 283/b. CSAPODI - CSAPODINÉ 
N. 1039). Saapi István Esztergom város jegyzőjének dekretálisa (Főszékesegyházi könyvtár Inc. II. 8. XV 
KOROKNAY N. 156, CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1241.) Szegedi Lukács esztergomi plébános tulajdonában 
volt BURGO, Johannes: Pupilla oculi Strasburg c. műve. (Bratislava, Kapitulna Kniznica, Theol. mor. 
39. KOROKNAY N. 20.) - Tanulságos nyomon követni Lehotai Kelemen esztergomi kanonok (1521-
1536) fogadott fiára hagyott könyveinek sorsát is. Hieronymus, S.: Opera Tom. VIII. a Főszékesegyházi 
könyvtárban van (CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1245). Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. a BEK 
állományába került (CSAPODI - CSAPODINÉ N. 557). Vincentius Bellovaœnsis munkáját pedig az OSzK 
őrzi (CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1030). 
61 Bécsben készült egyetemi jegyzetek a XVI. századból: Ms II. 248. (kötése Fragm. 54.), Ms III. 143. 
(kódexlapborítói Fragm. 59., és Fragm. 129.) - Krakkóban 1549-50-ben készítette jegyzetét Derechkey 
János (Ms II. 247.) Szintén Krakkóban készült jegyzetek: 1549-50-ből Ms II. 186a-b., valamint 1550-
51-ből Ms II. 196. (kötése: Fragm. 18. MADAS, Edit: Ein Fragment des Hieronymus Briefes an Presbiter 
Cyprianus in der Kathedralbibliothek zu Esztergom ( Gran ). Codices Manuscripti 11/1985/87-89.) — 
Olomoucban tanult 1558-59-ben Bánovszki Simon (KOLLÁNYI 1900. 204.), jegyzetei: Ms II. 227a-b, d. 
Possessorbejegyzésével van ellátva egy Marsilio Ficino-kötet (CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1242.), vala
mint egy domonkos formularium ( KOROKNAY N. 185. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1275.). A XVII. 
században számos kanonok tanult Bécsben, és ott készített jegyzeteik is fennmaradtak a Főszékesegyhá-
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Bécsben, illetve Rómában tanult és később káptalani javadalmat nyert kanono
kok könyvgyűjteményeinek sorsára a következő jellemző példákat hozhatjuk fel. 
Pohronczi (Szelepchényi) Ferenc 1611. márc. 4-én Nagyszombatban kelt végren
delete szerint teológiai könyveit a liturgikus művekkel együtt a káptalanra, világi 
tárgyú könyveit két, a nagyszombati iskolába járó unokaöccsére hagyta.62 Még saját 
maga ajándékozta el egyetemi tanulmányai idején Kapronczai Lászlónak azt a köte
tet, amelyet 1581 körül nyomtak Augsburgban. Az evangéliumokat és az apostolok 
leveleit tartalmazta latin és görög nyelven. Az 5.073. jelzetű kötetnek a 14. század 
második feléből származó kódexlap volt a kötése (Fragm. 108.). 1590-ben Andreisi 
Ferenctől kapta ajándékba azt a kolligátum-kötetet, amely előzőleg Soklyósi László 
győri kanonoké volt.63 A könyvtár Inc. 1.114. XV. jelzettel őriz egy 1493-ban Strass-
burgban kiadott Mariale ősnyomtatványt, amelyben possessorbejegyzése 1589-ből 
való.64 1601-ben került a tulajdonába egy Velencében 1509-ben nyomtatott prédi-
kációsgyűjtemény.651591-ben szerezte meg Aquinói Tamás Summa theologicájának 
1479-ben Velencében nyomott példányát. Ebben a kötetben a káptalan possessor
bejegyzése van a 18. századból.66 Bécsi egyetemi jegyzetei a következő jelzeteken 
találhatók a könyvtárban: Ms II. 226a-b., Ms II. 274., Ms II. 292. Unokaöccsétől, 
Szelepchényi Mihálytól került be a Főszékesegyházi könyvtárba Inc. II. 61. XVI. 
jelzetű kötete, amelyben Oláh Miklós Catholicae ac christiana e religionispraecipua 
quaedam capita. Wien, 1560. c. művéhez két kéziratos egyetemi jegyzetet kötöttek 
hozzá égy kódexlap kötésben.67 Szelepchényi Mihályé volt egy több kolligátumot 
tartalmazó kötet, amelyből az egyik nyomtatvány tulajdonosa szintén Szelepchényi 
Ferenc volt. A16. századi németországi nyomtatványokat valószínűleg még Szelep
chényi Ferenc köttette egybe.68 

Téves következtetésekre ad lehetőséget az a tény, hogy az esztergomi káptalan
nak a 16-17. század fordulóján három Nóvák családnevű kanonok tagja volt, akik 
közül kettő a családnevén kívül azonos keresztnevet is viselt: Nóvák Miklós (I.) 
1561-1581, Nóvák Mihály (1579-1603) és Nóvák Miklós (II.) 1598-1636. Könyve
ik, kézirataik közül néhány bekerült a könyvtár állományába. Nóvák Miklós (I.)69 

zi könyvtárban. Pl. Pozsgay Miklós (KOLLÁNYI 1900. 249.): Ms II. 343. Bághy József (KOLLÁNYI 1900. 
236.): Ms II. 338. Fejér Jakab (KOLLÁNYI 1900. 260.): Ms II. 364, 375. Kerlai János (KOLLÁNYI 1900. 
270.): Ms II. 384. Latkóczy György (KOLLÁNYI 283.): Ms II. 319,342. Robik János (KOLLÁNYI 318.) és 
Matalics Gergely (KOLLÁNYI 332-333. Matalics György néven) jegyzeteinek sorozata található a könyv
tárban: Ms II. 266/a-b, 269b, 284,309,366, illetve Ms II. 219,223,250,304,305,337. - Agráci egyetemen 
készült pl. Lósy Mihály jegyzete: Ms III. 142, valamint az Ms II. 276,329. jelzetű kéziratok. - A nagy
szombati egyetemre a XVII. század végéről Olasz Pál (KOLLÁNYI 328.) jegyzeteivel utalunk: Ms II. 325, 
326. 
6 2 Adattár 11. N. 255. 
6 3 Inc. II. 26. XVI. KOROKNAY N. 176. 
6 4 Uo. N. 151. 
6 5 Inc. III. 12. XVI. KOROKNAY N. 186. 
6 6 MTAKInc.125. 
6 7 Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1210. 
6 8 Inc. II. 89. XVI. Kötése: Fragm. 23. 
6 9 KOLLÁNYI 1900.169. 
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könyvei közül kettő, Berchorius Repertórium morale. Nürnberg, 1489. és Ambro-
sius Opera. Pars II-III. Basel, 1492. un. lövöldi karthausi kötésben van. Mindkettőt 
1558. aug. 14-én vásárolta Nóvák Miklós.701562-ben került a tulajdonába Temesvári 
Pelbárt Expositio psalmorum c. Hagenauban, 1513-ban kiadott műve.71 Nóvák Mi
hály72 possessorbejegyzésével egy 1513-as Missale Strigoniense a múlt század végén 
még a Főszékesegyházi könyvtárban volt.73 Könyvtáráról 1594-ben úgy rendelke
zett, hogy az Nóvák Miklósé (II.) legyen, kivéve azokat a köteteket, amelyek a káp
talanéi: „Excerptis libris capituli venerabilis, qui singuli assignaticum sint . . . "74 

Nóvák Miklós (II.)75 szemináriumi prefektusként készített számadáskönyve 1617-
1618-ból Ms I. 235. jelzeten található a könyvtárban. Egy nyitrai kanonoktól ka
pott Bibliájának jelzete Inc. 1.25. s. 1. et a. Számadáskönyvének kódexlapborítója a 
Fragm. 35. a biblia egykori kötése a Fragm. 38. jelzetű kódextöredék volt. Rómában 
végzett egyetemi tanulmányainak emléke, hogy az 1589-1591 közötti időszakban 
készült római egyetemi jegyzetekben többször szerepel a neve.76 

A17. századi állomány gyarapodásának ismertetésekor meg kell említeni azokat a 
köteteké* amelyeket esztergomi kanonokok azzal a bejegyzéssel kaptak ajándékba, 
hogy azok a budai királyi könyvtárból származnak.77 Itt utalunk a Városi könyvtár 
Helischer gyűjteményében már ismertetett, Subich Ferenctől származó, hasonló be
jegyzést tartalmazó kódexre.78 Ezek a kódexek, könyvek Budáról a 17. század elején 
kerültek el, és jutottak egyházi és világi könyvgyűjtőkhöz. Ennek módjára is találunk 
utalásokat.79 

A17. században jelentős változás történt az esztergomi egyház könyvtárának tör
ténetében. Külön káptalani könyvtárat hoztak létre, az 161 l-es nagyszombati zsinat 
határozatának eleget téve. A szakirodalom Kőszeghy János nagyprépost ( + 1641) 
nevéhez kapcsolta a külön káptalani könyvtár létrejöttét. Ez az állítás Feichtinger 
János 1886-ban megjelent közlésén alapul: „A káptalani könyvtárra nézve minden 
kétséget kizáró biztonsággal lehet mondani, hogy a Kőszeghy János László eszter-
7 0 KOROKNAY N. 137,146. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1222,1229. - Nóvák Miklós (+1581) és Sze-
lepchényi Ferenc könyveire: KOTVAN, Imrich: Inkunabuly i.m. N. 4941. ex. KUZMIK, Jozef: Humanisticko-
renesanâné i.m. 50,52,55. 
7 1 KOROKNAY N. 171. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1253. 
7 2 KOLLÁNYI 1900.184. Tévesen Miklós névvel. 
7 3 HUBAY 59-60. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 752. KNAUZ 1869. 256. L. IV. 9. Ma MTAK RM III. 72. 
Nóvák Mihály szerepel Andreisi Ferenc végrendeletében is (KOLLÁNYI 1895.211). 
7 4 Adattár 11. N. 211. 
7 5 KOLLÁNYI 1900.202-203. 
7 6 Ms III. 11/1-2,16. 
7 7 CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1195,1199,1220. 
7 8 L. a 12. sz. jegyzetet. 
7 9 Főszékesegyházi könyvtár Ms I. 213. teológiai traktátusokat tartalmazó 15-16. századi kézirat. Be
jegyzése: „Hic liber ex Bibliotheca Regum Hungáriáé Budae existent! allatus Anno a Nato Christo 1615. 
Et mihi Paulo Ruber, Praeposito B. M. V de Saagh et sancti Thome dono da tus per . . . Martinum Stepp 
Civem Comaromiensem" (CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1195. Vö. uo. N. 1199,1220.) A BEK Inc. 16. jelzetű 
Augustinus Aurelius: De civitate Del Roma, 1474. kötetben lévő beírás szerint: „Liber iste ex bibliotheca 
Budensi furtim per famulum Bassae Musstafa sublatus et Szechenium ad conuentum fratrum reforma-
torum abductus A D. 1616.16 mensis nouembrís..." (CSAPODI - CSAPODINÉ N. 481). 
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gomi kanonok nagyprépostnak 1641-ben bekövetkezett halála után maradt könyvek 
képezték annak alapját. " 80 Kollányi Ferenc azt közölte Kőszeghy Jánosról, hogy 
végrendeletében nagyszombati házát a káptalanra hagyta, az Úr Jézus kínszenvedé
sének tiszteletére pedig misealapítványt tett.81 Ez utóbbi tétel szerepel a már több
ször idézett 1652-1654-es vizitáció jegyzőkönyvében.82 Könyvekről nincs említés a 
végrendeletben.83 Mint végrendelettel elhunyt káptalani tagot, a fent idézett vizitá-
ciós jegyzőkönyv sem említi a káptalanban lévő, rendezendő hagyatéki eljárások fel
sorolásánál. A Főszékesegyházi könyvtár első ismertetésekor, 1856-ban Ocsovszky 
Ferenc akkori könyvtáros a külön káptalani könyvtárat a Nagyszombatban 1543— 
1820 között meghalt kanonokok könyvhagyatékaként határozta meg, nem említve 
Kőszeghy János nevét.84 

A káptalani könyvtár létrejöttét és elnevezését az általunk felhasznált nyomta
tott és kéziratos források alapján a következőkben foglalhatjuk össze. Az 1762-ben 
tartott vizitációkor a káptalan a könyvtárával kapcsolatban úgy tudta, hogy azt For-
gách Ferenc alapította, Lippai és Szelepchényi érsekek gyarapították elsősorban.85 

A Nagyszombatban lévő könyvtár helyrajzi katalógusa (Ms 1.290.) a Catalogus Bib-
liothecae Metrop. Ecclesiae Strigon. A. 1674 címet viseli, fehér pergamen kötésben 
van, és Szelepchényi György szuper exlibrisével van ellátva. A katalógus 2v lapján 
olvasható ajánlás Pongrácz György nagyprépostnak (+1676) és a káptalan tagjai
nak szól: „offert et dicat praesentem librorum Bibliothecae Capitularis Indicem." A 
betűrendes katalógus 1676-ban lett kész (Ms. 1.291.). Címe: Index alphabeticus Bib
liothecae Reverendissimi et Venerabilis Capituli Strigoniensis. A 3r lapon lévő ajánlás 
címzettjei: Szelepchényi György érsek és a káptalan. Az eddigiekből arra következ
tethetünk, hogy a könyvtár-tulajdonos elnevezésében történt csak változás. Az in
tézmény (ecclesia Strigoniensis) helyett az intézmény egyik testületét (capitulum 
ecclesiae Strigoniensis) nevezték meg tulajdonosként. 

Szelepchényi György végrendeletében ugyan a káptalanra hagyta a könyvtárát, 
de a káptalani könyvtár létrehozásával párhuzamosan elkülönítették a Forgách Fe
renctől (+1615) és az utána következő érsekektől származó könyveket. Az addig 
főegyházinak nevezett könyvtárat érsekinek nevezték el; 1853-ig Nagyszombatban 
külön helyiségben őrizték és kezelték.86 Szerintünk ez a könyvtárrendezés legko
rábban a katalógusok elkészülte után (1674-1676) következhetett be, és az ekkortól 

8 0 GYÖRGY Aladár 47. Feichtinger János ezt a megállapítását a Főszékesegyházi könyvtár állományá
nak 1876 utáni rendezésekor szerzett ismereteire alapozta. 
8 1 KOLLÁNYI 1900.221. 
82- Az 5 misére 2500 Ft-ot hagyott a káptalannak. Az esztergomi káptalan vizitációja i.m. 28. 
8 3 Komárom megyei Állami levéltár. Az esztergomi káptalan országos levéltára. Lib. IS. A. 1641. f. 
432 r-v. 
8 4 OCSOVSZKY 18. 
8 5 Az esztergomi káptalanban 1762. jan. 26-án tartott vizitáció jegyzőkönyvének másolata. Ms I. 86. f. 
103. A kézirat tartalmazza a káptalan válaszait a vizitációs kérdésekre és Barkóczy érsek megjegyzéseit 
a káptalan válaszaira, valamint Batthyány József rendeleteit 1779-ből a vizitáció egyes pontjaihoz. Mf. 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtára. Mikrofilmtár A 5615/11,5616/1. 
8 6 OCSOVSZKY 18. - GYÖRGY Aladár 47. — Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. BOROVSZKY 
Samu. Esztergom vármegye. Bp. é.n. r73. 
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káptalaninak nevezett könyvtár alapja volt a Kőszeghy János halála (1641) után ma
radt könyvgyűjtemény. 

A káptalan önálló könyvtár-tulajdonossá válása a possessorbejegyzésekben és a 
hagyományozások rögzítésében is változást jelentett. A középkorban és a 16. század
ban Szent Adalbert, illetve a tiszteletére szentelt esztergomi egyház számára adomá
nyoztak könyveket, és az esztergomi egyház könyveként jelölték meg a kódexeket és 
nyomtatványokat. Perugiai Bernát spalatói érsek az Énekek énekéhez írt kommen
tárokat tartalmazó kódexet a 12. század elején „Sancto Adalberto" ajándékozta (Ms 
II. 3.). A „Liber ecclesiae Strigoniensis" possessorbejegyzés Diogenes Laertius le
veleinek latin nyelvű fordítását tartalmazó, 15. század közepéről származó kódex
ben (Wien, Diözesanarchiv V 4.), valamint egy kánonjogi és teológiai traktátusokat 
tartalmazó Miscellanea kötetben (Wien, ÖNB Cod. lat. 5121.) olvasható, Lapus de 
Castiglionchio és Guillelmus Holbroch egy-egy művének egyik 15. századi kódexé
ben (Wien, ÖNB Cod. lat. 4229.) a possessor megjelölése: „Sacristiae Strigoniensis". 
Tompa Tamás nyitrai főesperes 1430-ban ajándékozta Iohannes Ianuensis de Bal-
bis: Grammatica. CatholiconA-F. munkáit magában foglaló kódexét „... ecclesiae 
Sancti Adalberti... donavit"(Wien, ÖNB Cod. lat. 2295.). Oláh Miklós 1555-ben 
adta a Bakócz-gradualét „... ecclesiae Strigoniensis."871558-ban Szondy Pál egyik 
kódexét „ad bibliothecam ecclesiae Strigoniensis" hagyta (Ms III. 179.). 1571-ben 
egy Velencében, 1523-ban nyomott Psalterium Strigoniense(\nc. 1.128. XVI.) tulaj
don megjelölése: „Ecclesiae Strigoniensis."88 A17. és a 18. századtól már a káptalan 
possessorbejegyzései olvashatók a következő kötetekben: Ordinarius Strigoniensis. 
Velence, 1505. egyik példányában89 és Szelepchényi Ferenc már említett, Aquinói 
Tamás Summáját tartalmazó ősnyomtatványában.90 

Hasonlóan változik a kincstári leltárakban is a tulajdonos megnevezése. 1553-ban 
Regestum super res et bona ecclesiae Strigoniensis a leltári megjelölés,91 1609-ben 
Inventarium clenodiarium metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis,92 1659-ben már 
Inventarium clenodiarium . . . venerabilis Capituli ecclesiae metropolitanae Strigo
niensis.93 

A végrendeletekben is megváltozott a kedvezményezett megnevezése. Előtérbe 
került a káptalan mint testület. A16. század második felében Oláh Miklós még „Lib-
ros . . . legarem ecclesiae " kifejezést használt.94 Böjté Miklós 1639-ben már „ad 
bibliothecam venerabilis capituli Strigoniensis" hagyta könyvtárának egy részét.95 

A 17. század végén nagy és örvendetes eseményt jelentett az esztergomi egyház 
számára, hogy 1683-ban az egyesült keresztény seregek visszafoglalták Esztergom 

8 7 BERKOVITS N. 9. 
8 8 RADÓ N. 130. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1257. 
8 9 RADÓ N. 132. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 610. 
9 0 L. a 66. sz. jegyzetet. 
9 1 Adattár 11. N. 75,77. 
9 2 Uo.N.245. 
9 3 Uo. N. 534. 
9 4 Uo.N.99. 
9 5 Uo.N.349. # 
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várát a töröktől. A vár azonban továbbra is hadi események színtere maradt. Csá
szári katonaság szállta meg, és hadi célokra vették igénybe az egész 18. század fo
lyamán. Barkóczy Ferenc érseki kinevezésekor 1761-ben ugyan visszakapta a várat 
Mária Teréziától, és 1763-ban meg is kezdte a visszaköltözést előkészítő építkezése
ket.96 Gondolt a visszaköltözködő egyházkormányzat nyomdai és könyvkiadási igé
nyeire is. Ezért telepítette át Egerből Royer Ferenc nyomdászt, aki 1763-1765 kö
zött esztergomi nyomdájában 17 nyomtatványt jelentetett meg.97 Az érsek könyv
tárral kapcsolatos elképzeléseit az 1762. jan. 26-án tartott káptalani vizitáció jegy
zőkönyvéből ismerhetjük meg.98 Terve szerint a már Esztergomba visszaköltöztetett 
könyvtár nyilvános lett volna, és ekkor kívánta meghatározni a könyvtáros feladatait 
is. „Bibliothecarii officium regulandum reservamus Strigonium ubi Deo dante Bib-
liothecam hanc in formám publicam instituere conabimur."99 A vizitációs jegyző
könyvből a könyvtárra vonatkozó kérdésekre a káptalan válaszából a következőket 
tudjuk meg: közös könyvtára van a káptalannak, amit elsősorban Lippai és Szelep-
chényi érsekek gyarapították. A lector és a főszékesegyházi esperes a könyvtár fel
ügyelője. A könyvtárba az elhunyt káptalani tagok könyvei általában bekerülnek, 
de néhányan nem tartják meg ezt a kötelezettségüket. A könyvtár állományának 
katalogizálása jelenleg folyik, a katalógust — elkészülte után — bemutatják az ér
seknek. A káptalan válaszaira Barkóczy 1762. máj. 24-én tette meg az észrevételeit. 
Megerősítette a Forgách-féle zsinati rendelkezést a könyvhagyományozás kötele
zettségével kapcsolatban, de megengedte, hogy a könyvtáros a kiválogatott duplu
mokból a szegény plébániáknak ajándékozhasson.100 

- A18. század második felében a káptalan komolyan foglalkozott a könyvtár kor
szerűbbé tételével. Révay Pál kanonok (1731-1770) azzal a céllal hagyott a kápta
lanra 12.000 Ft-ot, hogy két könyvtárost alkalmazhassanak, és mielőbb nyilvánossá 
lehessen tenni a könyvtárat. 101 Barkóczy tervét és a káptalan elképzeléseit első
sorban az érsek halála hiúsította meg. Még Barkóczy halála évében, 1765-ben az 
esztergomi várat újból császári katonaság vette birtokba. Az ott megkezdett építke
zések abbamaradtak. A székesegyház helyén helyőrségi templom épült. Az érseki 
széket sem töltötték be 11 évig. Megszakadt Esztergomban a városi fejlődés len
dülete. Royer Ferenc nyomdász is elhagyta a várost, és csak 1820-ban, az érsekség 
visszaköltözésekor létesült ott újra nyomda.102 

Barkóczy Ferenc nevéhez fűződik a külön érseki (prímási) könyvtár megterem
tése a prímások akkori állandó lakóhelyén, Pozsonyban . Ezt a könyvtárat tovább
fejlesztette a saját gyűjteményével Batthyány József, aki a hosszú széküresedés után 
9 6 VASS Előd: Esztergom felszabadítása. Lm. 44ÍM42. Villányi 10-12. 
9 7 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva: Esztergom nyomdászata 1763-1849. Royer Ferenc nyomdája és 
kiadványai 1763-1765. = Annales Strig. 1988.244-247. 
9 8 Esztergom, Prímási levéltár AEV 2173 Nr. 2. Az esztergomi káptalanban 1762. jan. 26-án tartott vizi
táció Ltttf. 55-159. Barkóczy és a káptalan válaszai a vizitációs kérdésekkel kapcsolatban, az érsek meg
jegyzései és a statútumok megerősítése. 
9 9 Az esztergomi káptalanban 1762. jan. 26-án tartott vizitáció, inti. 144. 

1 0 0 Uo. 103-104,152. 
1 0 1 OCSOVSZKY 17. - KOLLANYI 1900.343. 
1 0 2 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva: Esztergom nyomdászata. Lm. 244,248. 
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1776-ban lett Barkóczy utóda az esztergomi érsekségben. Öt is határozott szempon
tok vezették mind a saját, mind a káptalan könyvtárának gyarapításában és kezelé
si módjában.103 Magáévá tette a káptalani könyvtárral kapcsolatban elődje elkép
zeléseit. 1798. föbr. 2-án meghagyta a káptalannak, hogy a könyvtár korszerűsíté
sét szolgáló építkezéseket folytassák, a könyvtárosnak és a kisegítő személyzetnek 
a kért pénzösszeget kiadhatják. A könyvtár nyilvánossá tételét a megfelelő kataló
gus elkészüléséhez kötötte, amit látni kívánt. A duplumeladásokat engedélyezte, az 
állomány gyarapításában a tervszerűséget szorgalmazta.104 1799-ben bekövetkezett 
halála azonban késleltette a könyvtárban megindított fejlesztési munkákat, aminek 
nyomát felfedezhetjük a köttetésre, vásárlásra utaló beírásokban és a katalóguské
szítésben.105 Az állomány gyarapításának fő forrása azonban ebben az időszakban 
is a kanonoki hagyatékokból származó kódexek, kéziratok, nyomtatott könyvek.106 

A könyvgyűjtő és bibliofil érsekekhez hasonlóan a káptalan tagjai között is megta
láljuk a tudatos könyvgyűjtőket, akikről ex libriseik tudósítanak.107 

A18. század végén mind a pozsonyi prímási, mind a nagyszombati érseki-káptala
ni könyvtár számára a nyilvánossá tétel jelentette volna a felzárkózást a kor színvo
nalának megfelelő könyvgyűjteményekhez. Tekintélyes könyvanyagukkal "... nem 
válhattak hatékony kulturális intézménnyé azért sem, mert sem katalogizálásuk, sem 

0 3 OCSOVSZKY 17. Batthyány gyűjteményeinek katalógusai: Ms 1.10,13-17,26-30. Barkóczy, Batthyá
ny és a 18. századi egyházi gyűjtemények gyarapodásáról, színvonaláról: BERLÁSZ Jenő: Könyvtári kultú
ránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Szerk. SZAUDER József és TÁR
NÁI Andor. Bp. 1974.327-328. Az esztergomi érsekek magángyűjteményét ismerteti: SZARVASI Margit: 
Magánkönyvtárak a XVIII. században. Bp. 1939. Az OSzK kiadványai VII. 44-47. 
0 4 Az esztergomi káptalanban 1762. jan. 26-án tartott vizitáció Lm. f. 169. Esztergom. Prímási levéltár. 
Acta Batthyanyana No. 8. Intr. P. 3/11-14. A könyvtárosokra, a könyvtár személyzetére: Protocollum Bib-
liothecae E. M. S. 1797-1844. Ms I. 295. f. 1-3. 

105 A könyvtár és levéltár rendezésével kapcsolatos kézirat: Ms I. 227. A káptalan magyar vonatkozású 
könyveinek, kéziratainak jegyzéke 1777-ből. (Prímási levéltár, Acta Batthyanyana I. Intr. No. 1220.) A 
káptalan könyvtárának jegyzéke 1799-ből. (Acta Batthyanyana No. 8. Intr. P. 3/13.) A XIX. század elején 
folyó könyvtári munkálatokra utalásokat találunk egyes kéziratokban. Pl. Ms 1.3d. un. Pálóczy antifonale 
második kötetében: „Scripsi A° 1804 die 15. Aug." Egy XVII. századi gráci egyetemi jegyzetben (Ms II. 
329.) olvasható: „Insertus Catalogo Manuscríptorum Capituli EMS Ao 1807. 1. Oct." A kéziratokról 
1811-ben jegyzéket készített Palkovich György, ami Kovachich György másolatában az OSzK Fol. lat. 
139. jelzeten található. Ezt a jegyzéket közreadta CSONTOSI János: Az esztergomi főegyház kéziratai = 
MKsz 1882.306-335. A katalogizáláson kívül találunk adatokat köttetésre, vásárlásra is. Pl. „Compactus 
Anno 1811" (Ms II. 360, 361, 382.) „Mss Torkosianum emtum [!] ab Antiquario Poson. Ivanics die 9. 
Januar 1809." (Ms III. 91.) Az MS III. 69. jelzetű kézirat kötéstábláján ez olvasható: „Custos Bibliothecae 
Metropolitanae émit a puella misera 1824." A Pozsonyban lévő prímási könyvtárat is katalogizálták. Az 
1808-1810-ből származó katalógusok jelzetei: Ms 1.11-12., valamint Ms 1.294. 

106 OCSOVSZKY 18,28-29. GYÖRGY Aladár 50. A kéziratok között számos nagyszombati egyetemi jegy
zetet találunk: Ms II. 376-378,385, Ms III. 17. Rómában lejegyzett kézirat: Ms II. 390. 

L 0 7 Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár „Ex libris" könyvjegyeinek lajstroma. Esztergom, 1903. Kuz-
MIK, Jozef: Heraldické a iné exlibrisy i supralibrosy na Slovensku so slovenskymi vztahmi v 16-19. storoiL 
Kniha' 82 Matica Slovenská, 1983.52-78. A kéziratokon megtaláljuk többek között Klimo György ex lib
risét 1754-ből (Ms II. 321), Görgey Mártonét 1778 körül (Ms III. 71), Kemény László (+1787) ex librise 
a következő kéziratokon is látható: Ms II. 44h, 230, Ms III. 92. Jaklin István (1735-1787) könyvtárából 
származik: Ms II. 217, Forgách Pál (1723-1746) saját kéziratát jelölte ex librissel (Ms 1.170). 
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rendszeres utánpótlásuk nem volt biztosítva. Sokkal inkább könyvmúzeumok voltak, 
semmint élő használati könyvtárak."108 

c. 

Ezt a jelleget erősítette és megtartotta a visszaköltözés után Esztergomban 1855-
ben újra felállított gyűjtemény azzal, hogy továbbra is a kanonoki hagyatékok könyv
anyagából gyarapodott elsősorban.109 A19. század második felének két bibliofil ér
seke 18. századi elődeihez hasonlóan tudatos kódex-, és könyvvásárlással, a kor kö
vetelményeinek megfelelő könyvtárkezeléssel igyekezett a könyvtár működését ha
tékonnyá tenni. Scitovszky János (1851-1865) elsősorban kódexvásárlásokkal gyara
pította a könyvtárat.110 Simor János (1867-1891 ) magángyűjteményével újból külön 
érseki könyvtárat létesített.1111876-ban az ő rendeletére egyesítették a Bibliotheca 
épületében 1855-ben még külön, de már nyilvános jelleggel felállított állományré
szeket.112 Ennek a továbbiakban egységesen kezelt gyűjteménynek a rendezését 
1882-ben fejezte be Feichtinger János.113 Az állomány összetételének a vizsgála-

1 0 8 BERLÁSZ Jenő: Könyvtári kultúránk i.m. 328. 
1 0 9 Az 1853-54-ben végzett vizitáció a könyvtárral kapcsolatban újból azt hangsúlyozta, hogy az elhunyt 
érsekek és kanonokok könyvei a nagyszombati zsinat határozatának jogán illetik meg a székesegyházi 
könyvtárat, ahogy ezt Barkóczy prímás is indokolta 1762-ben. Barkóczynak azt a rendelkezését, hogy a 
duplumok a szegény plébániákra kerüljenek, a helyzet megváltozására hivatkozva úgy oldották meg, hogy 
a duplumokat lehetőség szerint el akarták adni, elsősorban tanulóknak és szeminarístáknak, és a befolyt 
összegből 50-100 Ft-ot a könyvtár tőkéjéhez kívántak csatolni. ( Statuta memorabilia partis I-ae et III-ae 
canonicaeE. M. S. Visitationis annis 1853-54 celebratae. Strigonii, 1892. Statútum XLIII. 58-60.) - Kö
zépkori kéziratokkal, ősnyomtatványokkal elsősorban Dankó József (+1895) és Knauz Nándor (+1898) 
hagyatékából gyarapodott a könyvtár. ( KovÁCH Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár. I.m. 
63-67. KÖRMENDY 1979.11-13.) Szabó József 1864-ben ajándékozta a Missale Strigoniense. Nürnberg, 
1490-es kiadását a könyvtárnak (Knauz 1869.82. L. II. 55. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1243). A kor
szak egyik legjelentékenyebb könyvtára Ordódy Tivadaré ( KOLLÁNYI 1900. 473) volt. Könyvtárának 
katalógusa: Ms 1.289. Kantz Lázár ( KOLLÁNYI 1900. 473-474) főleg német ny. nyomtatványokat tar
talmazó könyvtárában XVIII. századi jogi kéziratok is voltak: Ms III. 171b, 182. (Vö. GYÖRGY Aladár 
50). Sujánszky Antal (+1906) hagyatékából került a könyvtárba a nevét viselő Graduale: Ms II. 515. (Ko
vÁCH Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár. I.m. 64). Szintén kanonoki hagyatékból származik 
a Formulare iuramentumAbbatiae S. Benedicti iuxta Gron c. 18-19. századi kézirat (Ms II. 509), amelyben 
Rajner Lajos (KOLLÁNYI 1900.514) ex librise van 1907-ből. 

1 1 0 Könyvtárának katalógusa: Ms 1.288. Kódexvásárlásai: 15. századi hóráskönyvek (BERKOVITS N. 18, 
22), egy olasz kánonjogi kódex (Ms II. 11. KovÁCH Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi könyvtár, i.m. 
66), valamint az Énekek énekéhez írt kommentárokat is tartalmazó magyar vonatkozású iskoláskönyv 
(Kódexek N. 25, Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 1207). Ex librise látható azokon az anabaptista kézira
tokon, amiket 1852-ben a Nagylevárdon megtért anabaptistáknál találtak: Ms II. 513, Ms III. 173. 

1 1 1 BEKÉ Margit: Könyvtárunk és kincsei Kiállítás az esztergomi Főszékesegyházi könyvtár anyagából. 
Esztergom, 1989. szept. 29.-dec. 31.9. KÖRMENDY 1989.42. Kódexvásárlásaira: BERKOVITS N. 19,20, 
21. A Nyás- féle formularium eredetileg nem tartozott a Simor könyvtárba. Szerepel az 181 l-es kézirat
katalógusban: CSONTOSI János: Az esztergomi főegyház, Lm. N. 79. Vö. BEKÉ Margit: Könyvtárunki.m. 
N.23. 

1 1 2 Diarium Bibliothecae serenissimi regii principis Caroli Ambrosii... archiepiscopi Strigoniensis ab an
no 1808-1894. Ms I. 293. 71. A kézirat a könyvtár történetének alapvető forrása. Mf. MTA könyvtára 
Mikrofilmtár A 5764/ni. Katolikus lexikon II. Bp. 1931.58-59. 

1 1 3 Vegyes közlemények. = MKsz 1882.254. 
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tánál hasznos segédeszköz az a kimutatás, amelyet a könyvtárban lévő nyomtatott 
művek kiadási illetve nyomdai helyeiről készített.114 A Főszékesegyházi könyvtár ál
lományából több kötet már a múlt század közepétől részben magánosokhoz, részben 
más közgyűjteménybe került duplumként, csere útján vagy egyéb módon.115 Egyes 
kötetekről csak szakirodalmi utalásból tudjuk, hogy egykor a könyvtár tulajdonában 
voltak.116 

A Főszékesegyházi Könyvtár állománya a múltban és a jelenben is — a kisebb 
mértékű vásárlás mellett — alapvetően a kanonoki könyvhagyatékokból gyarapo
dik.117 Az így létrejött gyűjtemény egy nagy múlttal rendelkező, muzeális értékeket 
őrző intézmény könyvtára, amely állományának összetételével a 16. századtól tük
rözi az esztergomi érsekek és káptalani tagok szellemi törekvéseit. Egyben példázza 
nemcsak az esztergomi főegyházmegye, hanem a magyarországi művelődés fejlődé
sének az utóbbi négyszáz évben rendelkezésére álló lehetőségeit is. 

* * * 
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L. VII. 4. KUNDA Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ősnyomtatványai In: Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár évkönyve 13. Bp. 1966-67.131). Breviárium Strigoniense.Ve\ence, 1524. (FSZEK Bq 0941/364. 
KNAUZ 1869.804. L. VI. 3. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 616). Ordinarius Strigoniensis. Velence, 1505. 
(FSZEK B 0941A03. KNAUZ 1867.11-12. Vö. CSAPODI - CSAPODINÉ N. 610). Missale Strigoniense. Bécs, 
1514. (MTAK RM III. 1052. KNAUZ 1869.257. L. II. 9.1972-ben vásárolták: Rk 760A972). Missale Strigo
niense. Velence, 1513. (L. a 73. sz. jegyzetet). Missale Strigoniense.Ve\ence, 1512 (OSzK RMKIII. 180/3. 
HUBAY 57-58. RADÓ N. 75). 

116 Missale Zagrabiense. Velence, 1511. (L. a 40. sz. jegyzetet). Missale Strigoniense. Velence, 1503. (KNA
UZ 1869.184. L. III. 20). Missale Strigoniense. Velence, 1511. (KNAUZ 1869.190. L. IV 5. RADÓ N. 71. 
547. jegyzet). Missale Strigoniense. Velence, 1512. (KNAUZ 1869.253. L. II. 11. RADÓ N. 84.572. jegyzet). 
A kötetek egykori possessorai: KÖRMENDY 1979.44-45. 

117 BEKÉ Margit: Könyvtárunk. i.m. 9-10. - KovÁCH Zoltán: ///. János niederaltaichi apát levele 1491-
ből egykéziratos passaui Agaidában. = MKsz 91. (1975.)164-165. 
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Csapodi — Csapodiné 

Fragm. 

FSZEK 
Gerendás 

György Aladár 

Hubay 
Knauz 1867 

Knauz1869 

Kódexek 

Kollányi 1890 

Kollányi 1895 

Kollányi 1900 
Koroknay 

Körmendy 1979 

Körmendy 1989 

Mf. 
MKsz 
MTAK 
Ocsovszky 

OSzK 
ÖNB 
Radó 

Villányi 

CSAPODI Csaba — CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Hungarica 
Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526elôtt. I. Fönnmaradt kö
tetek. 1. A-J. Bp. 1988. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának köz
leményei. Új sorozat 23. 
Fragmenta et Codices in bibliothecis Hungáriáé //. Mittelalterüche lateinische 
Handschriftenfragmente in Esztergom. Bp. megjelenés alatt. 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
GERENDÁS Ernő: Az esztergomi káptalan visszaköltözése Esztergomba 
1820-ban. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik for
dulójának ünnepére. Bp. 1937.185-198. 
GYÖRGY Aladár Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben I. Bp. 
1886.47-50. 
HUBA Y Ilona: Missalia Hungarica. Régi magyar misekönyvek. Bp. 1938. 
KNAUZ Nándori magyar egyház régi szokásai II. Régi szerkönyveink. = Ma
gyar Sión V./1867A-20. 
KNAUZ Nándor A magyar egyház regi szokásai VII. Régi misekönyveink. II. 
Nyomtatott misekönyvek = Magyar Sión VII.(1869)5-15. 81-97. 183-196. 
251-263. VIII. Breviáriumok 1 Nyomtatott breviáriumok. = Magyar Sión VII. 
(1869) 737-745.799-808. 
Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az Országos Széchényi Könyv
tárban. Bp. 1985. 
KOLLÁNYI Ferenc: A magyar kath. alsópapság végrendelkezési joga, ennek tör
ténete, jelenlegi állapota és a hagyatékok körül követendő eljárás. Esztergom, 
1890. 
KOLLÁNYI Ferenc: Könyvek a XVI. és XVII. századbeli főpapi hagyatékokban 
= MKsz 1895.205-218. 
KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. 
Sz. KOROKNAY Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések Bp. 1973. Művészet
történeti füzetek 6. 
KÖRMENDY Kinga: A Knauz hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház 
középkori könyvtárának sorsa Bp. 1979. A Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárának közleményei. Új sorozat 7. 
KÖRMENDY Kinga: Középkori esztergomi könyvgyűjtemények = Ars Hunga
rica XVII. 1989.41^*6. 
Mikrofilm 
Magyar Könyvszemle 
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, kézirattár 
OCSOVSZKY Ferenc: Az esztergomi föegyház könyvtára. = Religio 1856.1. fél
év. 17-19.27-29. 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 
Wien, Österreichische Nationalbibliothek 
RADÓ Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései Bp. 
1944. OSzK kiadványai XIX. 
VILLÁNYI Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. Eszter
gom, 1891. 
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KÖRMENDY, KINGA 

Ein historischer Überblick des Buchmaterials der Bibliothek der 
Hauptkathedrale, des Franziskaner Ordenshatises und der Stadtbibliothek von 

Esztergom 

Die Türkenbesetzung von 1543 bis 1683 zog eine scharfe Scheidelinie in der Bücher- und Biblio
thekskultur der Stadt Esztergom. In Esztergom wurde nicht nur fast das ganze mittelalterliche Denk
malmaterial vernichtet, sondern verschwanden sogar die institutionellen Formen der europäischen Zi
vilisation. Eine von diesen, nämlich das Zentrum der Kirchenregierung, das Erzbischoftum und das 
Domkapitel funktionierten weiter in Nagyszombat, bis 1820. Dort wurden ihre Kirchenregierungs- und 
pädagogischen Institutionen, unter denen auch ihre Bibliothek ins Leben gerufen. Nach der Befreiung 
der Stadt von den Türken bekam der Franziskanerorden, allein unter den übrigen Kircheninstitutionen, 
wieder eine Möglichkeit dort zu funktionieren. Weder der Orden, noch das Kapitel konnten sich an den 
Hüter ihrer mittelalterlichen kulturellen Traditionen, an ihre Bibliotheken stützen. So bewachen sie in ih
ren gegenwärtigen Bibliotheken nicht ihr eigenes mittelalterliches Denkmalmaterial, sondern kann so ihr 
Kodex-, wie ihr Buchmaterial nur im Rahmen der europäischen und ungarischen Bibliotheksgeschichte 
betrachtet werden, die nach 1543 mehrere Epochen umfasst und bis auf unsere Tage zieht. Die Stadt Esz
tergom besitzt nur seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigene Bibliothek. Damals bekam die Stadt zu 
diesem Zweck als Geschenk die Bibliothek von József I lelischer, eines Stadtbeamten von wissenschaftli
chem Interesse. Dieser Bibliothek, die auch mittelaterlichc Handschriften, Inkunabeln und Landkarten 
enthält, lieg das vom Kammerangestellten Ferenc Subich seit Mitte des 18. Jahrhunderts gesammelte 
Material zu Grunde. Die Abhandlung beschäftigt sich darum so ausführlich mit den museales Buchma
terial bewahrenden Esztcrgomer Büchersammlungcn, weil der Verlag der Ungarischen Akademie in der 
nächsten Zukunft, in seinem Band betitelt „Fragmenta et Codices in bibliothecis Hungáriáé II. Mittel
alterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom" jene Kodexfragmente, die als Umschlag 
und Einband zu den im Material dieser Bibliotheken befindlichen Bänden dienten. Die Stelle dieser Ko
dexfragmente in der Esztcrgomer und ungarländischen Buch- und Bibliothekskultur kann nur danach 
verlässlich festgestellt werden, wenn wir berücksichtigen, wann, wo und wie diese Bücher, I landschriften, 
die in diese Kodexblätter eingebunden wurden, ins Material dieser Bibliotheken gerieten. 


